
 اعضاي انجمن مدیران صنایعاسامی 
 

 نوع تولید  نام خانوادگی مدیر نام مدیر نام واحد ردیف

 دستمال کاغذي میرآخوري  امیر علی  ابریشم پویا  1

 سگمنت نجومی  میرمسعود   ابزار برش الماسه آسان بر 2

 ابزارآالت دستی هرزنلو جالل ابزار مهدي  3

4 

اتاق بازرگانی وصنایع غذایی وکشاورزي اتاق 
 ظهیري  شاهرخ   تهران

ادویه  -انواع محصوالت کنسروي
 و سبزیجات

 پخش گاز غفوریان  علی   اتان  5

 تولید گازهاي طبی وصنعتی دیده ور محمدحسن   ارکان گاز  6

 انواع پتو وپارچه اتفاق  وحید  ارم  7

 - صالحی عال علی   استاب الیزر 8
 تجهیزات آشپزخانه صنعتی جنود  بابک   استیل جم 9

 منسوجات پورقدیري سعید اطلس بافت  10

 منسوجات افشار  شهریار   افشار یزد  11

 پتروشیمی-گاز-نفت-صنایع نامداري مسعود البرز پارت جهان 12

 صنایع گاز مایع دادرس اردشیر  البرز گاز 13

 ملک محمدي مهیار البرزپارت جهان 14

-اتصاالت فشار قوي فلنج
 رگوالتور

 ظروف فلزي ومشتقات مختاري  مسعود   البرزچلیک ایران  15

 ماشین هاي جوش نکولعل تک  عباس  الکترو تکنو تک 16

 الکترودهاي جوشکاري جواهري فضل اهللا الکترود یزد 17

 بردبار جمشید الکترونیک افزار آزما 18

دستگاههاي اندازه گیري برق 
 والکترونیک ومخابرات

 ساالري جمشید الکترونیکی ساالران 19

 انواع لوله  چاوشی سیدیونس الیاف ( سهامی عام )  20 

 انواع رنگ وصالی  شیوا  انجمن تولیدکنندگان رنگ و رزین ایران  21

 ساخت خودرو نعمت بخش  احمد   انجمن خودروسازان ایران   22

 درخصوص دام وطیور موافق قدیري مجید انجمن خوراك دام ِطیور وآبزیان ایران 23

 - انصاري  حبیب اله   انجمن صنایع لوازم خانگی ایران  24

۱ 
 



 نوع تولید  نام خانوادگی مدیر نام مدیر نام واحد ردیف

 رییس زاده محمدمهدي انجمن صنایع نساجی ایران 25

 علی نژاد آسیه انجمن صنفی زنان مدیر کارآفرین 26 

 روغن نباتی خلیلی ابوالحسن انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران  27 

 انواع محصوالت سلولزي دهخوارقانی فریدون  انجمن صنفی صنایع سلولزي  28

 - محمودیان خسرو انجمن صنفی صنعت تایر 29
 خسروخاور رامین انجمن صنفی کارفرمایی مهندسین پلیمرو شیمی 30

 کارتن وورق حسنی اعظمی  علیقلی انجمن مدیران صنایع کارتن وورق 31 

 شیراجاق گاز حکیم نژاد رامین   اوصاف  32

 فنی مهندسی کرمی غالمرضا ایده سازان صنعت 33

 هاي فوالدي  انواع لوله توتونچی پرویز   ایران اسپیرال  34

 کفپوش جعفریان  حسین    ایران ایما  35

 ابزار آالت دستی رمضانی  امیرحسین  ایران پتک  36

 پوشک ودستمال ملکی اله   سیف ایران پوشک 37

 الستیک انواع خودرو امیرصادقی عبداهللا ایران تایر 38

 منسوجات –پارچه  فرقانی  رضا  ایران ترمه  39

 انواع خود رو سبک وسنگین یکه زارع هاشم ایران خودرو  40

 صنایع خودرو یونسیان مهدي ایران خودرو دیزل 41

 لفاف بسته بندي گلستانیان  مهدي   ایران زمین  42

 انواع شیرگاز موسوي حسن ایران شیر 43

 قوطی کنسرو منشی زاده آذر حسین   ایران قوطی  44

 انواع گچ فهیمی  تیمور  ایران گچ  45

 هواکش خانگی وصنعتی ریاضی کرمانی  حسین   ایران هواسازان 46

 اسفنج و ورقه آکریلیک اردوئی  محمد حسن  ایران وغرب  47

 تقوایی سعید ایران یاسا تایر و رابر 48

تایروتیوپ دوچرخه و 
 موتورسیکلت

 خودرو –اتومبیل  جمالی مهدي ایرانی تولید اتومبیل (سایپا ) 49

 لوله و ورقهاي موجدار وفایی محمدرضا ایرانیت  50

 قطعات ریخته گري قلی زاده پاشا  علی حسین   ایرفو 51

 قطعات ریخته گري قلی زاده پاشا اعظم   ایرفو  52

۲ 
 



 نوع تولید  نام خانوادگی مدیر نام مدیر نام واحد ردیف

 پمپ واتر –کاربراتور  بیضایی  بهرام   ایرکا پارت صنعت 53

 انواع کمک فنر خودرو  پیکانی مصطفی ایندامین سایپا 54

 کرمی غالمرضا ایده سازان صنعت 55

 گچ سلیمی سیدحسین ایران گچ 56 

 صنعت غذا مروجی مجید ایلیا ساکیمیا کاالگستر 57

 کنتور آب عسگراوالدي  اسداله   آب سنج 58

 لوازم خانگی حکیم نژاد  گودرز آبسال  59

 انواع قطعات پالستیک صنعتی فردنو قاسم   آبشار پالستیک کار  60

 انواع مقاطع برنجی میرمحمد علی  سیدرضی آتروپارس  61

 دیوارپوش پی وي سی جواد سرمد آذران پالستیک سهند 62

 انصاري علیرضا آرتاویل تایر 63

الستیک هاي خودروهاي سنگین 
 وسبک

 انواع آرد صنعتی میثمی فرد  محمدرضا   آرد البرز  64

 انواع آرد یزدجردي  حسین   آرد تابان  65

 انواع آرد  میثمی فرد  علیرضا  آرد سینا  66

 پکیج ورادیاتور قاسمی حسین آروند صنعت 67

 فسفات عاري عثمان آریا فسفریک جنوب 68

 ثنائی  اسمعیل  آریا همراه سامانه  69

 لوازم خانگی صفري احمدرضا  آزمایش  70 

 تجهیزات کارخانه اي محبی  بیژن   آساد صنعت  71

 آسفالت وقیراموسیون نصیریان  حسین   آسفالت نمونه 72

 تعلق محمد آلومتک  73

پروفیل سیم وکابل هوایی، 
 فیبرنوري

 قطعات آلومینیومی اتومبیل شهبازیان  یزنیک   آلومینیوم پرس 74

 ریخته گري تحت فشار شهبازیان  نورآر     آلیاژ کار  75

 قطعات پالستیکی صمدي  حمید رضا    آورند پالستیک 76

 قوطی آلومینیومی ماندگاران  احمد آوند کار  77

 استیل نایبر -بلوك سبک اسفنجی  دانشور  ولی اله   آوه  78

بازرسی فنی ومهندسی در سطح   گلپایگانی اشکان بازرسی کیفیت واستانداردایران 79

۳ 
 



 نوع تولید  نام خانوادگی مدیر نام مدیر نام واحد ردیف

 صنایع کشور

 امین  فرمین   بازرگانی مهد امین کیان 80

 بندي مواد غذایی بسته شکروي  رضا قلی  بازرگانی مواد غذایی شکلی   81 

 بانکداري عقیلی  پرویز  بانک خاورمیانه 82

 خدمات بانکی آیت الهی عطاءاهللا بانک کارآفرین  83

 میرابیان  آرش  بتون صنعت پریس  84

تراورس پیش تنیده بتونی و بتون 
 آماده 

 چنگیزي آشتیانی مهوش برف آب ریز  85

طراحی ومهندسی ساخت دیگ 
 بخار

 جرثقیل-انواع پرس  ایزدي حسین برفاب 86

 انواع ظروف بلوري عسگریان ابراهیم  بلور شیشه کاوه 87

 کادویی -رومیزي  -بلور  کالفچی  سعید بلور نوري تازه  88

 فوم پلی استایرن ضد آتش شیخی طه محمد بلوکهاي ساختمانی 89

 - حسابی  ایرج   بنیادپروفسوردکترمحمودحسابی 90
 شامپو-مایع ظرفشویی نقیب علی بهداشتی دکتر عبیدي 91

 مشاوره صنعتی اثنی عشري احمد بهسو صنعت 92

 خدمات گاز مایع استحقاري  محمد حسن بوتان  (سهامی عام) 93

 خدمات گاز مایع خلیلی  محسن  بوتان ( سهامی عام ) 94

 توزیع گاز مایع خلوتی  محمدعلی   بوتان (سهامی عام ) 95

 حمل ونقل گاز مایع کاردگر  خسرو   بوتان ران  96

 معامالت قانون بورس کاال سلطانی نژاد حامد بورس کاالي ایران  97

 سیم طوقه الستیک مفتول فنري جواهري فضل اهللا بیدوایر ایران 98

 بیسکویت وکراکر تاجیک فرهاد  بیسکویت گرجی  99

 اي  خدمات بیمه اویارحسین هادي بیمه پارسیان  100

 خدمات بیمه اي مظلومی یونس بیمه رازي   101

 فعالیت دربیمه هاي بازرگانی ضرابی عبدالمحمود   بیمه کارآفرین  102

 مواد افزودنی ریخته گري پورثابت علی  سیامک  پاد ذوب تهران  103

 اجاق گاز فردار رحیم خراسانی  عبدالمحمود پادیسان  104

 کلید پریز فرزانه  محمدکریم   پارت الکتریک  105

٤ 
 



 نوع تولید  نام خانوادگی مدیر نام مدیر نام واحد ردیف

 پریمکس (پودر کولین کلراید) مبصري  رضا  پارت پیشتاز پویا گلستان 106

 خاصه باف نوید پارس ام.سی .اس  107

-روغنهاي موتوري وصنعتی 
 گریس

 انواع پیچ ومهره فوالدي مهدیه  جواد    پارس پیچ  108

 پرده و ملحفه چاپی برهانی  همایون   پارس تکمیل  109

 صنایع اتومبیل  آقامحمدي ناصر پارس خودرو  110

 رادیاتورهاي فلزي خداپرست  محمد پارس رادیاتور  111

 انواع شیرآالت گاز صدیق  مرسل   پارس شیر  112

 انواع دسمال کاغذي موج بافان علی اصغر پارس کرپ 113

 گاز مایع نیک اختر مهدي پارس گاز نیک اختر 114

 قطعات ریخته گري ابوالفتحی رضا پارس متال  115

 مشعل گازي وگازوئیلی سپهري  منوچهر   پارس مشعل  116

 منسوجات شفیعی  محمد  پارس نخ 117

 علی مردانی  عبدالرزاق   پاك تلیسه  118

انواع برگر، کباب لقمه ، پیتزا،  
 شامی کباب  

 - باالزاده نیري هوشنگ پاکسان  119
 مظفري سید عبدالرضا پاکنام 120

 ظروف یکبار مصرف زرگران کاوه  پاك تاب مروارید 121 

 انواع قفسه بندي فلزي میرداودي سید عطا پایافلز البرز 122

 پترو سرویس پارسیان کیش 123

تامر محمدزکی 
 خالد نصا 

خدمات فنی نمودار گیري از کل 
 حفاري

 محصوالت غذایی وبهداشتی قدس  محمداسماعیل  پخش پگاه  124

 خدمات فنی و مهندسی خسرو خاور  رامین  پدم پارسیان کیش 125

 توزیع گاز مایع  حدادي حمیدرضا پرسی ایران گاز 126

 پخش محصوالت غذایی تقی گنجی  امیر محمد  پرنیان مهیار  127

 ایزوگام -پشم شیشه  فراهانی رضا پشم شیشه ایران  128

 خوراك دام وطیور  سلیمانی  حمید  پگاه جهان نما  129

 صنایع پالستیک سازي پارسا هوشنگ پالستیک کار  130

 انواع فیلم پلی اتیلن گیوه چی امیرحسین  پالستیک ماشین الوان  131

٥ 
 



 نوع تولید  نام خانوادگی مدیر نام مدیر نام واحد ردیف

 پلی پروپیلن سوادکوهی سعید پلی پروپیلن جم  132

 مبلمان اداري، خانگی وفروشگاهی جاللی محمدحسین  پلی فرم ساز ایران  133

 صنایع غدایی مرادي لیال پوششهاي مصنوعی مواد غذایی 134

 انواع قالبهاي صنعتی عاصفی  محمدحسن   پوالدگر (بهینه تکنیک ) 135

 - قره باغی  پرویز پیشگامان پخش صدیق 136

 پارسا پرویز پیوند اقتصادي نگین آینده (پانا ) 137

-دانه هاي شیشه اي مواد غذایی
 سخت افزار ونرم افزار

 انواع رنگهاي صنعتی بصیري  بهمن     تابا شیمی  138

 اجاق گاز فردار نصراله زاده  امیر   تاکنوگاز  139

 میرزا زاده  قربانعلی   تأسیساتی و ساختمانی پاکمن  140

دیگهاي آبگرم وبخار ومنابع تحت 
 فشار

 - هارطونیان  ادوارد    تتراپک  141
 روکش نئوپان سالمت  مهدي  تخته فشرده شمال 142

 تهیه وتوزیع ظروف آلومینیومی زراندوز احمد تعاونی وتوزیع ظروف آلومینیوم  143

 نان صنعتی ونان اروپایی محمدي بهزاد   سپاهان 110تعاونی گروه صنعتی نگین  144

 آجر سفال قبائیان  احمد   تکنوآجر  145

 وسایل آبیاري مرتضوي  مرتضی   تکنوژاله  146

 تلفن سیار ومخابرات هاشمیان  سیدمحمدتقی   تماس آوران شمال  147

 تولید انواع پوشاك حضوري  اکبر  تن در  148

 انواع فاستونی تهرانی حسن   تهران باف  149

 پتو اکریلیک فرقانی  حسن   تهران پتو  150

 آجرهاي سفالی سقفی ودیواري علمی زاده  عبدالصمد تهران سوفالین  151

 انواع ما ء الشعیر نجفی اصل مسعود تهران گوار 152

 مخازن سوخت و آب دوجداره  فاضلی جدیدي  محمد حسین  تهران مبدل  153

 سانتر فیوژ-هواکش صنعتی سلیمانزاده علیرضا تهویه تآسیسات مکش ودهش 154

155 

تهیه وتوزیع قطعات ولوازم یدکی ایران 
 تهیه وتوزیع قطعات ولوازم خودرو حسینی سیدرضا خودرو(ایساکو)

 محصوالت پتروشیمی ملک زاده امین توزیع گازهاي صنعتی دلوار افزار 156

 سرمایه گذاري گروسی محمد سعید گذاري بانک سامان  توسعه سرمایه 157

٦ 
 



 نوع تولید  نام خانوادگی مدیر نام مدیر نام واحد ردیف

 ساالروند اسفندیار توسعه سیمان سفید زاگرس 158

 - صفري لنگرودي  نعیم  توسعه صنایع ساختمانی بهار 159 
 ساخت کلیه کمپرسور ها صفري یزد مهدي  توسعه صنایع فراز کمپرسور 160

 خاشع  شهریار  توسعه صنایع گاز مهر 161

آبگرمکن گازي، شوفاژکار، 
 کولرگازي

 الکتروموتور زمانی اهري  جمشید رضا  توسعه صنعتی مهریزان جنوب  162

 محمدحسین فالح نصراهللا  توسعه صنعتی مشفق 163

 خدمات گازي داودآبادي  غالمحسین   توسعه فراورده هاي گازي 164 

 ابراهیمی مسعود  توسعه قطعات الیکا 165

 ذرت دانه اي مهدوي پور علی اکبر توسعه کشت ذرت  166 

 فلزات سرب و روي کوهی مهدي توسعه معادن روي ایران  167

 نوت بوك وکامپیوتر مقدم اصل حسن توسعه وتجارت ماتریس 168

 شوینده هاي بهداشتی اسما عیلی بیژن تولی پرس  169

 سموم دفع آفات نباتی  سلیمی علی تولید سموم علف کش 170

 اردالن شروین تولید گوشت ومرغ پیگیر 171

جوجه -بسته بندي وانجماد گوشت
 یکروزه

 شمس  یحیی  تولید وصنعتی سرساز  172

درهاي آلومینیومی شیشه هاي 
 دارویی

 کولر،بخاري،لباسشویی،آبگرمکن بدلی  داود   تولیدلوازم خانگی سپهرالکتریک 173

 انواع لوله واتصاالت پلی اتیلن  جمالیان  محسن    تولیدي  پی.اي.اس 174

 آرد وسبوس شهرکی  حسین   تولیدي آرد روشن تهران  175

 قطعات خودرو وسواري شه پري محمد تولیدي بنیان صنعت اول  176

 اي ، نساجی پارچه پرده چیان  گیوه محمدرضا تولیدي پارس دکور  177

 تبریزي  مهدي   تولیدي پارس فرآورد  178

عایق پالستوفرم وقطعاتبسته بندي 
 پالستو فرم

 انواع ماکارونی صادقیان احمد تولیدي تک ماکارون 179

 روغن و کنجاله احسانی یگانه بهمن     تولیدي روغن نباتی یگانه خزر 180

 انواع شکالت مجتهدي  علیرضا   تولیدي ساوه  181

بلوك پلی استایرن ضد آتش (  بنی عقیل  نوري سعید تولیدي سپار آشیان گرگان ودشت  182

۷ 
 



 نوع تولید  نام خانوادگی مدیر نام مدیر نام واحد ردیف

 بلوك ساختمانی )

 تولیدانواع سیم کابل برق وتلفن مهادي مجید  تولیدي سیم باف  183

 شفائی تنکابنی  سید مازیار  تولیدي شفا دانه گرگان  184

خوراك آماده  -مکمل غذایی دام 
 طیور 

 شیرآالت موثقی   کامران   تولیدي شیرآالت بهداشتی (شیبه) 185

 ساخت دستگاههاي تهویه مطبوع گردونی  انوشه   تولیدي صنعتی هواساز  186

 گرایلی صفدر تولیدي کرپ ناز 187

منسوجات، چادري ، روسري، 
 پیراهنی، لباسی 

 لوله هاي موج دار صادقی یداله  تولیدي گاز لوله  188

 انواع چیلر، برج خنک کننده مقیمی اصل  سیدرضا   تولیدي مهراصل 189

 مواد غذایی کاوسی کیکاوس تولیدي مواد غذایی ترخینه  190

 سزاوار ذاکریان  مسعود  تولیدي و شیمیایی پاکشو 191

مایعات دستشویی، ظرفشویی سفید 
 کننده ، شامپو ، پودر

 پروفیل آلومینیوم سینگري  محمدرضا  تولیدي وبازرگانی کیانیت 192

 هیتر آبگرمکن –بخاري کارگاهی  مهدیان  حمیدرضا تولیدي وصنعتی انرژي کشور  193

 تآسیسات برق ومکانیک محمدپور رودبارکی محمدجعفر تولیدي وصنعتی پارس  سوئیچ بورد 194

 انواع کاشی سید محسنی سیدکمال تولیدي وصنعتی سامان کاشی  195

 ماشین آالت صنعتی محمد زاده  عبدالحسین   تولیدي وصنعتی سوت ماشین  196

 لوازم مرغداري خراسانی علی   تولیدي وصنعتی طلوع فردیس 197

 مرادي مطلق حمید رضا تولیدي وصنعتی مهرخواه  198

ساخت قطعات خودرو  ولوازم 
 خانگی

 میخ پرچ متحدان  ضیاء   تولیدي وصنعتی میخ پرچ ایران  199

 برق و ابراهیمی صدرآبادي حسین تولیدوتوسعه ایستگاهی نیروپارسه 200

 شیر آالت وقطعات برنجی آقا علی نوري کوروش تولیدي  شیرسازي سامین 201

 مبدل هاي حرارتی وبرودتی گردونی  روزبه  تولیدي راد ایران  202

 شیرآالت بهداشتی کامکار  مختار   تولیدي وصنعتی  شیرآالت شایان براق  203

 مواد پاك کننده وبهداشتی احتشام  محسن   تیزپاك خراسان  204

 نورانی  احمدرضا   تیک تاك 205

 – جوش سیم –میخ پرچ 
 صنعتی مفتولهاي

۸ 
 



 نوع تولید  نام خانوادگی مدیر نام مدیر نام واحد ردیف

 انواع چراغهاي روشنایی  صلبی اصغر  علی جار 206

 حاجی ابراهیم زرگر  مجید  جام دارو  207

 توزیع گاز مایع اکبري ماکوئی  محمودرضا  جیرفت گاز  208 

 چاپ اتیکت پشت چسب دار سمیعی  هوشنگ  چاپ خود چسب 209

 خدمات چاپ مصطفایی  مسعود   چاپ مسعود مارك 210

 چرخ خیاطی برقی خانگی میر سجادي مهدي  چرخ خیاطی ایران (کاچیران) 211

 انواع قیر وظروف فلزي بشکه فرخنده محمد مهدي  چکه ساز  212

 لوازم بهداشتی ساختمان میردهقانی تفتی سید علی اکبر  چینی بهداشتی مروارید  213

 تولید چینی بهداشتی  مرادي رضا چینی کرد  214

 بهرامن محمدرضا خانه معدن ایران 215

 ارائه خدمات قدیر کاشانی ناصر خدمات اول پارمیس 216 

 ون  -مینی بوس  -اتوبوس  باقرین حبیب خودروسازي ستاره نیک آریا  217

 خوراك دام وطیور وآبزیان توتونچی  کامبیز  خوراك دام آریا  218

 دارو عبده زاده محمد داروسازي اسوه  219

 محصوالت داروئی عبدالکریمی مسعود داروسازي آریا  220

 مواد ضدعفونی کننده وآنی سپتیک  کرجالیان حسن دارویی به بان شیمی 221

 دارو تقوي  مصطفی  دایاطب 222

 پالسما انسانی ریاحی ناصر درمان آرا 223

 قفسه فلزي جابرانصاري  سعید  دژپاد  224

 سموم کشاورزي جعفري رودسري علی دفع آفات نباتی البرز بهسم 225

 لوازم الکتریکی مصور رحمانی  حسین   دلتاتک 226

 انواع هواکش بستان چی  احمد   دمنده  227

 فرآوري ذغال سنگ وطنی  محمد جعفر  ذغال سنگ نور  228

 ورق وپلیمر پیشرفته هداوندي مرتصی رازین پلیمر راه ابریشم 229

 تجهیزات آشپزخانه سامی کرمانی  غالمحسین   راف و آمویه  230

 LSFقفسه بندي   شاملو محمدرسول  راك مشبک تهران 231

 کامیونت آقایی بهمن     رایان فن گستر دیزل 232

 انواع رزین صنعتی و ریخته گري  حاجی بابا  مهدي رزیتان  233

 نخ، موکت ، فرش ماشینی کاردان  حسن  رسول اصفهان  234

۹ 
 



 نوع تولید  نام خانوادگی مدیر نام مدیر نام واحد ردیف

 نخ استرج فلک فرساي سیدحسن    رضا بافت  235

 رنگ اتومبیل  کحالی  صادق  رنگ  و رزین خوش  236

 ضد یخ -رنگهاي صنعتی  امیرسرداري  مهدي   رنگ آفرین  237

 رنگ اتومبیل  کحالی  حمید  رنگ ورزین خوش  238

  پروفیل پالستیکی سید صفوي  نوید  رنگین پالست گلستان  239

 - صابري  علی اکبر   رهیافت همسو  240
 نماي داخل و خارج ساختمان  بهداد بابک  رو پاد پویان  241

 رب گوچه فرنگی عبداله  سید مظفر  روژین تاك  242

 سیلندرگازمایع عطارچی تهرانی  احمد  روشنگر کار  243

 روغن وزیتون شهرستانی جمشید روغن زیتون سفید رود 244

 انواع روغن نباتی عبدي محمد روغن کشی خرمشهر 245

 احسانی احمد روغن موتور قطران کاوه  246

روغن موتور ، روغن دنده، روغن 
 هیدرولیک

 روغن هاي صنعتی  لطفی قهرودي ولی   روغن موتورتندروان بهرو 247

 قطعات آلومینیومی موتور خودرو  قاسم جهرودي محسن گري آلومینیوم ایران خودرو  ریخته 248

 انواع نخ سیستم پنبه اي طاهر علیرضا ریسندگی وبافندگی  خزر ریس 249

 پارچه ربانی سعید ریسندگی وبافندگی کاشان  250

 سیم خودرو طبق استاندارد کحال زاده  حسین   زرسیم  251

 چینی بهداشتی ساختمان  برایی  فاتح  زمرد سرام  252

 ماشین لباسشویی محمدي  مسعود   زیمنکو 253

 ظروف وقطعات باري تزریقی امینی علویجه ناصر ساپل سازه پالستیک 254

 سیتمهاي برودتی وحرارتی زاد اکبر  مهدي  ساراول  255

 تولید نوشابه حاجبی علی ساسان 256

 ساخت تصفیه آب فشارکی  محمدرضا   سالم آب  257

 مانیتور  -تلویزیون  موسوي علیرضا سام الکترونیک  258

 شیشه شمسی رحمت اله ساوه جام 259

 لوازم بهداشتی ساختمان اکبریان  هوشنگ   ساي تک  260

 خدمات قندي سعید  سایان کارت 261

 ماشین آالت سنگین تنهاپور زعفر سایپا دیزل  262

۱۰ 
 



 نوع تولید  نام خانوادگی مدیر نام مدیر نام واحد ردیف

 الهی  فتح احمد   سبزي ایران  263

تولید سبزیجات خشک و ادویه 
 جات

 انواع لوله وپروفیل وقوطی جابرانصاري  حمید   سپاهان ( گروه صنعتی) 264

 لوله جابرانصاري وحید سپاهان (گروه صنعتی ) 265

 پروفیل ولوله جابرانصاري محمدرضا   سپاهان (گروه صنعتی ) 266

 لوله وپروفیل قلی زاده هوشنگ سپاهان (گروه صنعتی ) 267

 عطایی کچویی سید حمید سدید(گروه صنعتی ) 268

ماشین سازي و  -لوله پروفیل
 ریخته گري

 گذاري  سرمایه رضوانی فر محمد سرمایه گذاري البرز  269

 سرمایه گذاري کیانی غالمعلی سرمایه گذاري بانک کارآفرین 270

 سرمایه گذاري پیروز روزبه  سرمایه گذاري توسعه صنعتی ایران 271

 سرمایه گذاري ربیعی رامین سرمایه گذاري توسعه صنعتی ایران 272

 سرمایه گذاري قاري زاده کریم سرمایه گذاري سپه  273

 بورس واوراق بهادار شیخی علی  سرمایه گذاري سمند 274

 هلدیک داروئی بانک ملی سمیعی  منصور  سرمایه گذاري شفا دارو  275

 خدمات صنعتی سلطان زاده  رضا   سرمایه گذاري صنایع ایران  276

 گذاري  سرمایه رسته سهراب سرمایه گذاري ملت  277

 صمیمی  مجتبی  الملل دماوند  گذاري وتوسعه تجارت بین سرمایه 278

مهندسی وایجاد واحد  -طراحی 
 تولیدي 

 سرمایه گذاري فدایی فریدون سرمایه گذاري صنایع پتروشیمی 279

 فروآلیاژها حاجی بابا  علی اصغر  سرمایه گذاري کارآفرینان صنعت ذوب فلزات 280

 امور تجاري وسرمایه گذاري فرزادمنش علی اکبر سرمایه گذاري گروه بدر 281

 سرمایه گذاري در صنعت سیمان موذن چی محمود سرمایه گذاري وتوسعه صنایع سیمان 282

 سرمایه گذاري ابراهیمی بهروز  سرمایه گذاري وکارگذاري آگاه 283

 انواع سیلندر ومخازن گاز مایع ربیعی شهریار سرویگاز 284

 انواع آجر ماشینی افضلی محمود رضا سفال آشیانه 285

 مافی  عباس   سفال سرخه  286

بلوك تیغه دیواري وبلوك سقفی 
 سفالین

 پروفیل درو پنجره پورفالح  احمد   سکو ایران  287

۱۱ 
 



 نوع تولید  نام خانوادگی مدیر نام مدیر نام واحد ردیف

 کنستانتره سنگ آهن تقی زاده ناصر سنگ آهن گل گهر  288

 سنگ ساالر  289

سید صفاء 
 سنگ مصنوعی سیمانی  نیازمند الدین

 تاجران  علی سنگ نگار  290

استخراج وفرآورده هاي سنگهاي 
 تزئینی ومعدنی

 تولید گل وگیاه محمدي شاهین سوداي سبز 291

 انواع نئوپان و قطعات صنعتی قناویزي  محمد   سورفیران  292

 جراحی  بهروز   سیتل ترونیکس 293

صنایع فلزي، مخابرات ، برق، 
 کامپیوتر

 سیم الکی شکرریز  حسن   سیم الکی فارس  294

 تولید سیمان  فتوگرافی محمد سیمان آبیک  295

 انواع سیمان مختارپور داود   سیمان تهران  296

 انواع سیمان جامعی خسرو سیمان خاش  297

 سیمان  قدمی منصور  سیمان خزر  298

 سیمان  رحمانی فریدون سیمان درود  299

 سیمان حسن زاد عیسی سیمان عمران انارك 300

 سیمان  لطفی مرتضی سیمان فارس وخوزستان  301

 سیمان حجازي راد سیدمحمدرضا سیمان کارون    302

 سیمان پارسایی علی محمد سیمان کردستان  303

 سیم وکابل هورفر  پرویز   سیمکو 304

 داروهاي دامی وانسانی حامدي فر هاله سیناژن 305

 رب گوجه فرنگی افضالن  محمود   شادچین 306

 پخش زعفران عصمت پور رضا شاهسوند پخش فراز 307

 کمپوت -کنسرو  میرمومن آرش شمشاد  308

 سرمایه گذاري در امور ساختمان واثقی ناصر شهر آفتاب شهر کیش 309

 عالیی جوردهی علی مردان شوفاژکار  310

دیگ حرارت مرکزي چدنی 
 (پکیچ)

 شیرآالت بهداشتی  اخوان فرشچی  امیرحسین   شیرآالت بهداشتی اخوان ساز 311

 شیشه ایمنی عبدالهی راد  حمید رضا   شیشه راد  312

۱۲ 
 



 نوع تولید  نام خانوادگی مدیر نام مدیر نام واحد ردیف

 ضیایی مجید شیشه سازي مینا  313

بطر و جار شیشه اي مخصوص 
 بسته بندي مواد غذایی 

 شیشه تخت عالقبندیان محمدرضا  شیشه قزوین  314

 رنگ ساختمانی وصنعتی عقیلی  رمضان شیمیایی سمن  315

 رنگ ورزین هاي صنعتی مغزي  حسین   شیمیایی پارس پامچال 316

 مواد شیمیایی مطهري  احمد   صدرا شیمی  317

 لوازم خانگی حسن نایبی حسین صنایع الکتریکی ناسیونال ایران پاناسونیک  318

 آب معدنی میشکنز ژاك صنایع آب معدنی آناهیتا پلور  319

 تابلوهاي برق صنعتی آودیان  جانس  صنایع برق هایبرد  320

 ظروف یک بار مصرف کاغذي جنانی زاویه  ساعد  صنایع بسته بندي ریتون گلشید 321

 انواع هواکش  سلیمان زاده  امیررضا  صنایع پدیده ایرانیان فن  322

 یو پی اس یزدانی رحیم صنایع پرسو الکترونیک 323

 وسایل بهداشتی پالستیکی ولی پور محمد باقر  صنایع پالست مازند  324

 قطعات پالستیکی میرخان  علی    صنایع پالستیک پیکره  325

 نیري  عزیزاهللا  صنایع پالستیک خوزستان  326

ورق وظروف بسته بندي 
 پالستیکی

 انواع پمپ آب آزادپیما ناصر  صنایع پمپ ابارا 327

 کاشی وسرامیک پاکدل مهربانی عزت اهللا  صنایع تولیدي زاگرس درخشان 328

 چسبهاي تیوپی، نواري، مایع گودرزي مالیري  سعید  صنایع چسب سینا  329

 مصنوعات چوبی طالقانی  عباس   صنایع چوب   330

 روزنامه چاپ وتحریر  روغنی گلپایگانی ابوالفضل صنایع چوب وکاغذ مازندران  331

 انواع چراغهاي روشنایی ذوالفقاري امان اهللا  صنایع روشنایی آرم  332

 انواع المپهاي کم مصرف طاهري ساالر  صنایع روشنایی صبا نور گلستان 333

 شیرآالت بهداشتی تحصیلی  رضا   صنایع سیمگون  334

 مواد پاك کننده اسید سولفوریک ترابی فرامرز صنایع شیمیایی  335

 کمپوت، کنسرو،مربا،ترشی   مقدس زاده  سیدعلی   صنایع غذایی آوید  336

 مواد غذایی مظفري مجید صنایع غذایی تهران دینا 337

 انواع غذایی تورنگ خواجه وندي مهرداد   صنایع غذایی تورنگ  338

 کنسرو –کمپوت  روشن  محسن   صنایع غذایی خلر  339

۱۳ 
 



 نوع تولید  نام خانوادگی مدیر نام مدیر نام واحد ردیف

 انواع کنسرو توتونچیان مسعود صنایع غذایی سحر همدان 340

 صنایع غذایی اشکوري  حبیب   صنایع غذایی کامنوش 341

 صنایع غذایی صابرحق پرور  تقی  صنایع غذایی ویشتا  342

 انواع رولهاي صنعتی  ساداتی  رسول  صنایع غلطک شرق  343

 سازه هاي فلزي سنگین وسوله موسوي خورشیدي سید علی صنایع فلزي پیشرو ساخت استرآباد 344

 ماشین آالت وقطعات صنعتی احسانی یگانه بهروز صنایع فلزي کوشا  345

 انواع قالب وقطعه  ولی پور   محمد باقر  صنایع قالب وقطعه سازي شمال 346

 انواع سیم وکابل برق وتلفن حاجی حسین لو  حسین   صنایع کابل کاویان  347

 کاشی دیوار وپخت سوم برازجانی  محمد جواد  صنایع کاشی خزر  348

 انواع کاغذ مؤیدي فرهاد  صنایع کاغذ سازي کاوه 349

 انواع کالچ هاي صنعتی وخودرو دارا  علیرضا    صنایع کالچ سازي  350

 گرانول پالستیکی  وکیلی علیرضا صنایع گرانول سازي هیر کانیان (دژپالستیک) 351

 دیگهاي بخارباآب داغ واترتیوب آقازاده بویاغچی  میرخان    صنایع گرماگستر 352

 موکت نمدي وطرح دار شیبانی  علیمردان   صنایع موکت همدان  353

 فوالد گالوانیزه ایزدپناه  نصراهللا  صنایع هفت الماس  354

 یخچال ویخچال فریزخانگی کاظمی  کیوان  صنایع یخچالسازي لرستان  355

 رضوي سیدمحمدهادي  صنایع  آینده سازان فاطمی نوین 356

طراحی وساخت دکوراسیون وراه 
 اندازي

 صنایع بسته بندي کبیري حسن  صنایع بسته بندي پرند پیشتاز 357

 ظروف چینی قصاعی عباسعلی صنایع چینی زرین ایران 358

 موادغذایی شاه بخشی مجتبی  صنایع غذایی سپاس مهر 359

 ورقهاي جاذب صالحی امیر صنعت خورشیدي پارس 360

 بخاري، اجاق گاز، مایکروفر جلیلی اهراب  اسداله   صنعتی آلیش گاز  361

 انواع الکترود علیزاده رامین صنعتی آما  362

 موکت بی بافت کوهکش  داود   صنعتی بزین  363

 صنعتی بیسکویت شیرینی شکالت  364

  
- 

 اسکلت فلزي صفائی  میرشجاع   صنعتی ساختمانی کوپال  365

 صدیق حقیقت غالمرضا صنعتی صافیاد  366

تهویه مطبوعات (حرارت و  
 برودت)

۱٤ 
 



 نوع تولید  نام خانوادگی مدیر نام مدیر نام واحد ردیف

 نقشینه  داریوش صنعتی فراساز  367

طراحی ومحاسبات وساخت 
دکلهاي انتقال نیرو وبرجهاي 

 تلسکوپی وسازه هاي فلزي

 الکتروموتورهاي فشارقوي شریفیان  ابوالفضل  صنعتی فن ژنراتور  368

 انواع آب نبات و شکالت قدري  حمید رضا  صنعتی مینو  369

 موکت کبریتی ومخملی محبعلی مسعود صنعتی نمد  370

 ساخت قطعا ت پالستیکی ریسمانی  علیرضا  صنعتی نیرو پالستیک  371

 کلسیم کاربید آذروند  احسان اهللا  صنعتی وتولیدي ایران کاربید 372

 شامپو وانواع مایع نیل فروشان فرهاد  صنعتی بازرگانی صحت 373

 - غوثی  محمدقاسم  طراحی مهندسی تولیدي غوثی  374
 مطالعات امکان سنجی اخوان سیدحامد طراحی مهندسین آرمین مشاوران 375

 فرهنگی  اردوان  طراحی ومهندسی پترو کاوه افق  376

عملیات طراحی و مهندسی صنایع 
 پتروشیمی 

 ظروف تفلون خلیلیان  اصغر  ظرفیران  377

 انواع آبمیوه میار  ساسان   عالی فرد (سن ایچ ) 378

 سنگهاي ساختمانی  تراورتن حمزه نژاد علی  عالی دار 379

 مختاري  سیروس   عایق اصفهان  380

بشگه فلزي وصادرات قیر ومواد 
 پتروشیمی

 بیمه هاي بازرگانی زرهانی سیدعلی عصر امین کار آفرین 381

 - اسدي شهیر  جواد  عضو حقیقی 382
 خدمات مالی کاشف بهرامی  فرهنگ  عضو حقیقی 383

 لوازم یکبارمصرف پزشکی جراحی یوسف نیا اروشا عطاطب نوین  384

 وسایل الکترونیک افقهی  خسرو    فاراتل  385

 انواع دارو قریب حسین فارمد شایان  386

 پنیر -عسل کره–صنایع غذایی  مجدپور  توفیق   فتح رازي  387

 قوطی سازي حمیدي نوین  محمد باقر  فر  388

 مجدپور سینا  فرا دریا  389

 بردهاي الکترونیک لوازم خانگی عظیمی حامد فرادید افزار گستر 390 

 مختاري  بهروز  فراشیمی روز 391

 

۱٥ 
 



 نوع تولید  نام خانوادگی مدیر نام مدیر نام واحد ردیف

 تفاله خشک عابدي رضا فراورده هاي غذایی عابد گلستان 392

 روغن نباتی مایع وجامد میرسلیمی  سیدجمشید   فرآورده هاي روغنی ایران  393

 سوسیس وکالباس وغیره محمدي مهرداد   فرآورده هاي گوشتی کاله آمل 394

 طراحی مهندسی ابزار روغن بروجردي حمید رضا   فرآیند ابزار روغن  395

 فرمهاي کامپیوتري صیرفی  علی   فرم ساز 396

 فرمهاي مهم پیوسته کامپیوتري  نبوي سید مسعود فرمهاي تجارتی ایران  397

 فروسیلیسم ومیکروسیلیکا حاجی بابا حسین فروآلیاژایران  398

 فروآلیاژها کیهانی زاده کورش فروسیلیس ایران  399

 تولید مصنوعات فلزي  شفیعی  حمیدرضا فلزپوشان صنعت  400

 الکترونیک خودرو جوینده  هادي   فن آفرینان نوین توس 401

 خدمات فنی شاکري عرفان فن آوران نوین ابزار 402

 انواع فنر  نجفی منش  محمد رضا فنر لول ایران  403

 خدمات مشاوره آزلبار نارینه فوژان راهبران 404

 قطعات ریخته گري کفائی  رسول   فوالد ریزان  405

 قطعات ریخته گري رسولیان  غالمرضا   فوالد طبرستان 406

 آهن اسفنجی-تختال  هراتیان امیرمسعود فوالد هرمزگان جنوب 407

 مهدي فوالدصنعت بناب 408

جهانگیري کوه 
 فوالد شاهی

 ریخته گري فوالد عشاقی محمد حسن فولیران 409

 موسوي رهپیما  عباس  فومن شیمی  410

انواع اسپري  -روغن ترمزو ضد یخ
 حشره کش و خوشبوکننده

 یخچال ولوازم خانگی فریوري محمدرضا فیلور (کارخانجات تولیدي بهمن) 411

 شکر ، تفاله چغندر ، مالس ، آهک بهمنی غالمعباس  قند تربت جام  412

 کابل داورزنی عبداهللا کابل افشان ایران 413

 انوع سیم وکابل برق وتلفن کشتی آراي رضا  کابلسازي تک  414

 پ|طراحی چا سقراطی  ژینوس   کابن مهر نوین  415

 انواع ورق گالوانیزه عزیزي غالمرضا کار گستران فوالد 416

 ریخته گري تحت فشار شهبازیان  هرایر   کاران  417

 کارتن مقوایی میرجاللی تاتار کارتن ایران  418

۱٦ 
 



 نوع تولید  نام خانوادگی مدیر نام مدیر نام واحد ردیف

 کارتن سه ال و پنج ال سید عالی نسب سید وحید  کارتن سازي میهن  419

 انواع کاشی وسرامیک نوري  حمیدرضا کارخانجات چینی ایران (کاشی ایرانا ) 420

 خوراك دام وطیور وآبزیان افتخارالدین رضا کارخانجات خوراك دام وطیور گرگان ودشت 421

 دارو امجدي کامبیز کارخانجات داروپخش 422

 لوله آب و گاز -پروفیل وقوطی  عبادزاده محمد کارخانجات دنیاي فلز 423

 طناب فوالدي و وتورهاي حصاري پوررضا احمد کارخانجات صنعتی مالیر 424

 وسایل تهویه مطبوع آهی علیرضا کارخانجات صنعتی وتولیدي آتمسفر  425

 انواع مخمل ها+ نخ + پارچه حسینی سیدحسین کارخانجات مخمل وابریشم کاشان  426

 انواع منسوجات مقدم  محمدعلی کارخانجات مقدم  427

 انواع لوله صنعتی وپروفیل رستمی صفا  محمد کارخانجات نورد،پروفیل ساوه 428

 دربهاي ایمنی  -صندوق نسوز عشقی  شهاب  کارخانه صنعتی استاد کار  429

 انواع الستیک اتومبیل میرزایی جمال  کارخانه کیان تایر  430

 کاشی محمودي فر حسین   کاشی جم 431

 کاغذ ومقوا خشوعی رمضانعلی کاغذسازي کهریزك  432

 انواع شیرآالت صنعت گازمایع ایلی پور  مهدي   کاالي گاز بوتان  433

 لوله هاي فوالدي آب وگاز تمدن دالل بردیا کالوپ 434

 فرم هاي پیوسته کامپیوتري پوستچی  یاسمن کامبین  435

 قطعات صنعت گاز خلیلی عراقی پیمان کامل پیوند  436

 اتصاالت صنعت گاز مایع شریفی سرابی پرویز کامل پیوند  437

 دوده صنعتی شمس شکور کربن ایران  438

 هاي آن  روغن خام نباتی و کنجاله زمانیان  حمید  کشت وصنعت روغن نباتی گلبهار سپاهان  439

 مجدپور  مجید  کشتیرانی حمل ونقل برادران مجدپور  440

 لوازم آرایشی اسماعیلی بیژن  کف  441 

 انواع کفش دزفولی  ناصر  کالر 442

 پانل گچ مدنی  افشین   کناف ایران  443

 ظروف تفلون رویایی  رمضانعلی   کومه ایران  444

 مواد شیمیایی اعتماد امامی  ایرج  کیافرین  445

 قطعات خودرو شریفی کیانوش کیان بسپار کاران 446

 لوله هاي پلی اتیلن زرکش  حمید   کیمیا سرام زرین 447

۱۷ 
 



 نوع تولید  نام خانوادگی مدیر نام مدیر نام واحد ردیف

 رزین و رنگهاي صنعتی بیگدلی  ابراهیم   کیمیاي قم  448

 خدماتی  چراغی محمدتقی کارگزاري رسمی بیمه سایپا 449

 خدمات بیمه اي ومشاوره پالش فریبا کارگزاري رسمی بیمه وخدمات بیمه اي 450

 کاشی حسین نظري داوود کاشی سمند سمنان 451

 کاشی زند علی اکبر کاشی کرد 452

 چیپس مختاریان مرصع کاوه میسا 453

454 

کشتیرانی وحمل ونقل بین المللی جاده رانان 
 نمایندگی کشتیرانی راسخ محمد مهدي جهان

 خدمات مدیریت ومشاوره فضلی پور عظیم کلنیک برند 455

 قطعات گالوانیزه ناظرعدل حمید  گالوانیزه گرم ایران  456

 منابع تغذیه الکترونیک فرخی بیژن گام نوین بانیان الکترونیک فردا 457

 ایزدي خلیلی  محمد اسماعیل  گرگان سویا  458

روغن خام سویا وتخم آفتابگردان 
 و کنجاله کلزا

 موتورسیکلت رجبعلی بنآ  حسن  گروه  صنعتی وتولیدي جهان رو 459

 نخ استرج میرزا  علیرضا   گروه تجاري میرزایی 460

 محصوالت غذایی منزوي کامران   گروه تولیدي مهرام  461

 رادیاتورآلومینیوم حمزه لو سعید گروه تولیدي وصنعتی آلومنیوم  فام (آلفام) 462

 رادیاتو رآلومنیم حمزه لو رضا گروه تولیدي وصنعتی آلومنیوم فام (آلفام ) 463

 ورق کارتن چند ال  وحدت  عبداله  گروه صنعتی بازرگانی الهه پیمان  464

 خلیلی  شاهین  گروه صنعتی بوتان  465

 گروه صنعتی بوتان  466 

  

 وسایل گازسوز

 عبدالهی نمین محمود گروه صنعتی پیشگام 467

 صندوق نسوز و درب خزانه  شیخی شهره گروه صنعتی خرم  468 

 انواع ماکارونی سلطانی  مرتضی   گروه صنعتی زر 469

 ماکارونی، آرد   ناطقی  محمد علی  گروه صنعتی زرماکارون  470

 قطعات خودرو سرشار ابوالحسن گروه صنعتی سایپا 471

 انواع لوله وپروفیل توانا جعفر گروه صنعتی سپاهان 472

 قطعات اتومبیل جهانپور  حسن   گروه صنعتی کامپوزیت پارت 473

 بسته بندي چاي حسینی  مهدي  گروه صنعتی ممتاز 474

۱۸ 
 



 نوع تولید  نام خانوادگی مدیر نام مدیر نام واحد ردیف

 منسوج نبافته-الیاف مصنوعی  نیکو خصال محمد گروه صنعتی نیکو 475

 گروه صنعتی نیکو 476

  
- 

 سمنانی محمدتقی  گروه صنعتی بوتان 477

 بوتان عابدي محمدرضا گروه صنعتی بوتان 478 

 تایر تقی گنجی محمدرضا گروه صنعتی رازي 479

 لوازم بهداشتی عابدي  داود   گروه مهد تاژ 480

 محصوالت شوینده علیقارداشی حسین گل پخش اول 481

 رفاهی  سیامک   گل پودر گلستان  482

انواع پودرهاي تخم مرغ 
 مخصوص مصرف صنایع غذایی

 منسوجات عالءالدینی  عزیزاله   گلبافت  483

 منسوجات خانگی سالله نوري  محمدجواد   گلریس اصفهان 484

 گرامی  سیداحمد  گلستان  485

بندي چاي و مواد  تولید وبسته
 غذایی 

 رب گوجه فرنگی حسینی مقدم مرتضی  گلستان عصاره 486

 نرم افزار مسلمی قدرت اهللا الله کامپیوتر  487

 محصوالت لبنی ظهیر  محمد   لبنیات پاستوریزه مادي  488

 محصوالت سلولزي وبهداشتی احمدي جزنی حسن لطیف گستر دیبا (گروه صنعتی مبارك) 489

 لوله هاي فوالدي تقدیري نیکو رامین لوله هاي دقیق کاوه 490

 لوله واتصا الت چدنی مقصودي علیرضا لوله وماشین سازي ایران 491

 حسین زاده مهدي لیزینگ ایران خودرو  492

مبدلهاي هواخنک صنایع 
 پاالیشگاهی ونیروگاهی

 کاظم محمد لیزینگ بانک اقتصاد نوین 493

 عملیات لیزینگ کلهر  حسن   لیزینگ شید  494 

 لیف تراك شوقی  رضا   لیف تراك سازي آریا آسان  495

 انواع پرس وقیچی ذوالقدري  منوچهر   ماشین سازي ذوالقدري  496

 ماشین آالت جوجه کشی  تحصیلی  محمود   ماشین طیور  497

 امیري  محمود   ماشینهاي اداري ایران (مادیران ) 498

انواع مانیتور ، پرینتر ، تلویزیون 
 هاي رنگی 

 پمپهاي آرایشی بهداشتی باویلی سفال  مجید  مان پالستیک  499

۱۹ 
 



 نوع تولید  نام خانوادگی مدیر نام مدیر نام واحد ردیف

 پودرآهن صدرعاملی جماالدین متالورژي پودر ایران  500

 اقتصادي ایمانی  جمشید   مجتمع اقتصادي گل نرگس 501

 تسمه هاي آهنی وفوالدي عباسلو علی مجتمع جهان فوالد سیرجان 502

 قطعات پیش ساخته بتونی میرابیان  حسین   مجتمع صنایع بتونی راکو 503

 انواع الستیک خودرو ستوده اسکندر  مجتمع صنایع الستیک یزد  504

 مرغ منجمد میرزاي حکمتی  مظفر    مجتمع صنایع غذایی تیهو 505

 انواع شیروخامه استرلیزه وبستنی پایداري ایوب مجتمع صنایع غذایی لبنی وبستنی میهن 506

 وفامهر علی مجتمع فوالدي اسفراین  507

ریخته گري وآهنگري قطعات 
 سنگین

 انواع قارچ خوراکی سیدي  محسن   مجتمع کشاورزي جلگه صدف 508

 میلگرد مرادي زیرکوهی  فریدون   مجتمع لوله وفوالدفراصنعت کار 509

 محصوالت آرایشی امینی  علی   محصوالت آرایشی کوئین 510

 کامیونت-مزدا بابایی محمدرضا مزدا یدك 511

 امینی کافی آبادي علی اکبر مس شهید باهنر  512

محصوالت نیمه ساخته مسی 
 وبرنجی 

 خدمات مشاوره اي عارف کشفی  حسام الدین  مشاوران مهندسی بهبود مستمر 513

 گچ ذوالفقاري  جعفر  معادن گرچ  514

 سولفات سدیم ونمک تصفیه تبلور ساداتی  علی اکبر   معدنی امالح ایران 515

 کنسانتره سنگ آهن نوریان محمود معدنی وصنعتی چادرملو 516

 مفتول جواهري فضل اهللا مفتولی زنجان 517

 ترانسهاي اندازه گیري فرجاد راد  محسن    مگ الکتریک  518

 عمده برق منصور پور ابراهیم مگا توان سیستم خاورمیانه 519

 - غفاري بهروز مگاموتور  520

 دامغانی  حمید  مهتاب موتور گرگان  521

روغن  -روغن پایه روغن موتور 
 دنده و روغن هیدرولیک 

 یوسفی مقدم علیرضا مهرکام پارس 522

-کنسول -داشبورد-سپرخودرو
 صندلی

 خدمات مشاوره اي بهنیا  محمد مهدي    مهندسان مشاورانرژي وصنعت  523

 مشاوره اي براي طرحهاي صنعتی ترابی محمدحسین مهندسی ایتوك ایران  524

۲۰ 
 



 نوع تولید  نام خانوادگی مدیر نام مدیر نام واحد ردیف

 قطعات بدنه خودرو  خاکپور  جهان بخش  مهندسی توان صنعت میثاق  525

526 

هاي فوالدي  مهندسی توسعه ساختمان وسازه
 شهیدي امید ایستا 

ساخت اسکلت فلزي و سوله 
 وجرثقیل سقفی و پل فلزي 

 آشپزخانه هاي صنعتی الساداتی  معین رضا   مهندسی تولیدي صنعتگران سپهران 527

 مصباح بهرام  مهندسی روشن صنعت 528

طراحی، ساخت ونصب و              
 راه اندازي

 شرکت مهندسی معظمی  کامبیر  مهندسی کانی کاوان شرق 529

 مبدلهاي هواي خنک پاالیشگاهی سیاهپوش  مرادعلی  مهندسی مخازن حرارتی دمافین 530

 افالطون زاده  محمد  مهندسی نوآوران تک ساز صنعت (تایکو) 531

تجهیزات نفت ، گاز و پتروشیمی 
 سیمان و صنایع سلولزي -

 طراحی وساخت بویلر رجبی  عبدالمجید  مهندسی وساخت بویلرمپنا  532

 طراحی مهندسی تابع قانون  محمدمهدي  مهندسین کارواندیشه  533

 خدمات مشاوره کیهانی زاده کورش مهندسین مشاور ایران 534

 خدمات مشاوره اي معین  غالمعلی  مهندسین مشاور صنایع  535

 تجهیزات معدنی  شیخ زاده محمدوحید مهندسی فکور صنعت تهران 536

 مواد اولیه داروئی موسوي  سید مهدي  مواد اولیه داروپخش  537

 انواع مواد شیمیایی کورس سعید مواد شیمیایی ایران  538

 فعالیتهاي آموزشی مشایخی علینقی موسسه آموزش آزاد آتیه ایرانیان 539

 خدمات آموزشی سیاري هادي موسسه آموزش عالی آزاد ماهان 540
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